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П. С. Лопух, М. Л. Страха, В. У. Сарычава, А. Г. Шандроха. 

У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. У. Факеева, 

Л. В. Шкель). 

 

§ 5. Колькасць насельніцтва свету і яе дынаміка 

Успамінаем. Якія краіны лідзіруюць па колькасці насельніцтва ў свеце?  

Даведаемся. Колькі людзей жыве на Зямлі. Якая навука вывучае насельніцтва. Як 

змяняецца колькасць насельніцтва ў часе, і якія паказчыкі характарызуюць змяненне яго 

колькасці. Што такое міграцыі, і чым выклікана перамяшчэнне людзей у краінах і рэгіѐнах. 

Разважаем. Ці можа колькасць насельніцтва пастаянна расці?  

З чым звязана ўзмацненне міграцыйных працэсаў? 

 

Мал. 1 

5.1. Колькасць насельніцтва свету і яе дынаміка. Насельніцтва свету — 

гэта сукупнасць людзей, якія жывуць на Зямлі. У цяперашні час зямны шар засяляе 

каля 7,5 млрд чалавек. Колькасць насельніцтва Зямлі пастаянна расце. Хуткасць 

павелічэння колькасці насельніцтва ў розныя стагоддзі нарастала (мал. 1). Для 

першага падваення колькасці насельніцтва спатрэбілася амаль 600 гадоў, другога — 
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250 гадоў, трэцяга — менш за 100 гадоў. Для апошняга падваення колькасці 

насельніцтва свету спатрэбілася ўжо 40 гадоў. 

Прычынай невялікага павелічэння колькасці на ранніх стадыях развіцця 

чалавецтва быў слабы ўзровень развіцця гаспадаркі, вялікая залежнасць чалавека ад 

прыроды. 

Асабліва хуткі рост насельніцтва свету назіраўся ў другой палове 

ХХ стагоддзя. Яго колькасць павялічылася з 2,5 млрд у 1950 годзе да 6 млрд да 

2000 года. Свайго піку адносныя тэмпы росту насельніцтва Зямлі дасягнулі ў 

1963 годзе (2,2 % за год), а абсалютны рэкорд гадавога росту колькасці насельніцтва 

свету быў дасягнуты ў 1990 годзе (87,4 млн за год). 

Адной з прычын павелічэння колькасці насельніцтва з’яўляецца паляпшэнне 

якасці жыцця людзей: палепшылася медыцынскае абслугоўванне, павялічыліся 

грашовыя даходы, узрасла забяспечанасць жыллѐм, павысіўся ўзровень 

адукаванасці насельніцтва. 

Тэмпы росту колькасці насельніцтва ў рэгіѐнах свету моцна адрозніваюцца. 

У рэгіѐнах з пераважна эканамічна развітымі краінамі (Еўропа, Паўночная Амерыка, 

Аўстралія) колькасць насельніцтва расце павольна, а ў некаторых краінах Еўропы 

нават зніжаецца. У рэгіѐнах краін, якія развіваюцца (Афрыка, Азія, Лацінская 

Амерыка), адзначаецца адносна хуткі рост колькасці насельніцтва (мал. 2). 

 

Мал. 2. Рост колькасці насельніцтва ў свеце і па асобных рэгіѐнах паміж 1750 і 2000 гадамі 

У сярэдзіне XV стагоддзя ў часы Калумба насельніцтва Зямлі складала ўсяго 500 млн чалавек. 

Калі б тэмпы росту колькасці насельніцтва захоўваліся ў другой палове тысячагоддзя такімі ж, 

як і ў дакалумбаўскі час, то насельніцтва свету на пачатак ХХI стагоддзя было б усяго каля 1 

млрд, г. зн. у 7 разоў менш, чым цяпер. 
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Аднак навукоўцы мяркуюць, што тэмпы росту колькасці насельніцтва Зямлі 

запаволяцца. Паводле ацэнак дэмографаў насельніцтва свету дасягне 8 млрд чал. у 

2023 годзе, да 2050 года яго колькасць павялічыцца ўсяго да 9,5 млрд чалавек, а 

10 млрд чалавек дасягне толькі ў 2056 годзе. Асноўная прычына запавольвання 

росту колькасці насельніцтва, асабліва ў развітых краінах, заключаецца ў росце яго 

дабрабыту, імкненні атрымаць добрую адукацыю, развіцці сваіх матэрыяльных і 

духоўных патрэбнасцей. 

У цяперашні час значная частка насельніцтва свету жыве ў Азіі (60 %) і 

Афрыцы (16 %) (мал. 3). 

 

Мал. 3. Рэгіянальная структура свету па колькасці насельніцтва свету, млн чал. (2016 г.) 

Найбуйнейшыя па колькасці насельніцтва краіны таксама знаходзяцца ў Азіі 

(табл. 1). 

Табліца 1 

Найбольш населеныя краіны на 2016 год і прагноз на 2100 год (млн чал.) 

№ 

п / п 

Краіна Колькасць 

насельніцтва (2016 г.) 

Доля ў 

насельніцтве 

свету, %  

Прагноз 

(2100 г.) 

1 Кітай 1378,0 18,5 1004 

2 Індыя 1328,9 17,9 1660 

3 ЗША 323,9 4,4 450 

4 Інданезія 259,4 3,5 314 

5 Бразілія 206,1 2,8 - 

6 Пакістан 203,4 2,7 364 

7 Нігерыя 186,5 2,5 752 

8 Бангладэш 162,9 2,2 - 

9 Расія 144,3 2,0 - 

10 Мексіка 128,6 1,7 - 

Змяненне колькасці насельніцтва залежыць ад таго, колькі людзей 

нараджаецца і колькі памірае. Вывучэннем дынамікі колькасці насельніцтва 

займаецца навука дэмаграфія. 

Дэмаграфія (ад грэчаскіх слоў «дэмас» — народ, «графа» — пішу) — гэта 

навука аб складзе насельніцтва і яго змяненнях. 

( 
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Формула разліку 

натуральнага 

прыросту 

Еп = Р-С 

Еп = Р-С .1000 

           Н 

Дзе: Еп  — 
натуральны прырост;  

Р  — нараджальнасць;   

С  — смяротнасць;  

Н  — колькасць 

       насельніцтва 

краіны 

5.2. Натуральны прырост насельніцтва. Да асноўных дэмаграфічных 

паказчыкаў адносяцца нараджальнасць, смяротнасць і натуральны прырост 

насельніцтва.  

Паказчыкам нараджальнасці з’яўляецца колькасць народжаных на кожную 

1000 жыхароў за пэўны перыяд часу, часцей за ўсѐ за год. Паказчыкам смяротнасці 

— колькасць памерлых на кожную 1000 жыхароў. У залежнасці ад суадносін 

нараджальнасці і смяротнасці ў рэгіѐнах і краінах назіраецца павелічэнне (прырост) 

або змяншэнне колькасці насельніцтва. 

Калі смяротнасць перавышае нараджальнасць, то 

натуральны прырост аказваецца адмоўным і называецца 

натуральным змяншэннем насельніцтва. Для параўнання 

натуральнага прыросту ў розных краінах і рэгіѐнах яго 

вызначаюць у праміле (‰) у разліку на кожную 1000 жыхароў. 

У цяперашні час сярэднесусветная нараджальнасць складае каля 

20 ‰, смяротнасць — 8 ‰, натуральны прырост — 12 ‰. У 

асобных рэгіѐнах свету натуральны прырост мае істотныя 

адрозненні (мал. 4). 

 

Мал. 4. Натуральны прырост насельніцтва свету 

Натуральны прырост насельніцтва — гэта розніца паміж колькасцю 

народжаных і колькасцю памерлых за перыяд часу. 
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Высокая нараджальнасць і нізкая смяротнасць вядзе да павелічэння колькасці 

насельніцтва. Такія суадносіны характэрны для краін з нізкім узроўнем эканамічнага 

развіцця. Так, напрыклад, у краінах Афрыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі адзначаецца 

хуткі рост насельніцтва (табл. 2). Тут пражывае каля 2/3 усѐй колькасці насельніцтва 

свету. 

Табліца 2 

Адрозненні натуральнага прыросту насельніцтва ў рэгіѐнах і краінах свету 

Паказчык Натуральны прырост насельніцтва, ‰ (2016 г.) 

Вельмі 

высокі 

Высокі Сярэдні Нізкі Вельмі 

нізкі 

Адмоўны 

Значэнні Больш за 

30 

20—30 10—20 2—10 0—2 Менш за 0 

Рэгіѐны  Афрыка Афрыка,  

Азія 

Азія,  

Паўднѐвая 

Амерыка 

Паўночная 

Амерыка, 

Еўропа 

Еўропа, 

СНД 

Еўропа 

 

Краіны Нігер 

Самалі 

Уганда  

Чад  

Гамбія  

Ангола   

Мазамбік  

Замбія 

Нігерыя  

Егіпет  

Эфіопія  

Афганістан  

Ірак  

Пакістан 

Манголія  

Філіпіны  

Індыя 

Бангладэш 

Інданезія 

Турцыя 

Балівія  

Эквадор 

Венесуэла  

Ірландыя 

Ісландыя 

Францыя  

Велікабры-

танія  

ЗША 

Канада  

Аўстрыя 

Расія  

Чэхія 

Польшча  

 

Балгарыя 

Сербія 

Венгрыя 

Украіна 

Германія  

Румынія 

Італія 

Літва 

Латвія  

У сувязі з высокім натуральным прыростам насельніцтва ў гэтых краінах 

узнікае шэраг праблем: недахоп прадуктаў харчавання, нізкі ўзровень медыцынскага 

абслугоўвання, пісьменнасці, дэградацыя зямель з-за нерацыянальнага іх 

выкарыстання. Для краін гэтых рэгіѐнаў характэрна высокая дзіцячая смяротнасць і 

нізкая працягласць жыцця. Таму для вырашэння гэтых вострых пытанняў урады 

такіх краін, як Кітай і Індыя, прымаюць меры для зніжэння нараджальнасці. 

Для эканамічна развітых краін Еўропы, Паўночнай Амерыкі, Аўстраліі 

характэрны нізкі натуральны прырост колькасці насельніцтва і нават змяншэнне. 

Гэта звязана з памяншэннем нараджальнасці і нізкай смяротнасцю насельніцтва ў 

гэтых краінах. Нізкая нараджальнасць вядзе да старэння і скарачэння 

працаздольнага насельніцтва. Эканамічна развітыя краіны прымаюць меры па 

стымуляванні нараджальнасці. 
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5.3. Міграцыі насельніцтва. Змяненне колькасці насельніцтва краін і 

рэгіѐнаў залежыць не толькі ад натуральнага прыросту, але і ад міграцыі 

насельніцтва.  

Выезд са сваѐй краіны ў іншую называецца эміграцыяй, а ўезд — іміграцыяй. 

Адпаведна, тых, якія выязджаюць са сваѐй краіны, называюць эмігрантамі, а тых, 

якія прыязджаюць з іншай краіны, — імігрантамі. 

Міграцыі ўяўляюць сабой складаны грамадскі працэс. Адрозніваюць міграцыі 

па арганізацыі перамяшчэння насельніцтва, накіраванасці, працягласці і матывах 

(мал. 5). 

 

 

 

 

 

 

Мал. 5. Віды міграцыі 

Перамяшчэнне некаторай часткі насельніцтва ўнутры краіны называюць 

унутранай міграцыяй, а перамяшчэнне насельніцтва з адной краіны або рэгіѐну ў 

іншыя краіны або рэгіѐны — знешняй міграцыяй. Знешнія міграцыі з’яўляюцца 

разнавіднасцю міжнародных міграцый, звязаных з міжнароднай арганізацыяй працы 

(па кантракце, сезонныя працы, перасяленцы, бежанцы). 

Па працягласці міграцыі дзеляць на пастаянныя і часовыя. Часовыя міграцыі, 

як правіла, звязаны з сезоннымі працамі. Маятнікавая міграцыя адбываецца штодня 

на працягу дня: выезд з месца жыхарства на працу або вучобу і назад. Эпізадычныя 

Міграцыя насельніцтва — перамяшчэнні людзей, звязаныя, як правіла, з 

пастаяннай або часовай зменай месца жыхарства. 

маятнікавыя 

Па накіраванасці 

 

МІГРАЦЫІ 
 

НАСЕЛЬ-
НІЦТВА 

 

 

Па працягласці 

Па арганізацыі 

Па матывах 

 

арганізаваныя 

 

прымусовыя 

пастаянныя 

 

неарганізаваныя 

 

часовыя 

 

унутраныя 

знешнія 

сямейна-бытавыя рэлігійныя 

 

палітычныя сацыяльна-эканамічныя 

эпізадычныя 
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Міжнародныя міграцыі ствараюць сацыяльныя праблемы ў краінах знаходжання, напрыклад, 

праблемы жылля, бяспеку мясцовага насельніцтва, моўныя праблемы, праблемы 

працаўладкавання і вымушаюць уводзіць абмежаванні колькасці мігрантаў і рэгуляваць іх 

размеркаванне сярод краін. 

 

міграцыі адбываюцца ў перыяд камандзіровак, працоўных адпачынкаў, у сувязі з 

развіццѐм турызму. 

Асноўнымі прычынамі вымушаных міжнародных міграцый з’яўляюцца: 

эканамічны крызіс, палітычныя хваляванні, войны, барацьба з тэрарызмам. У 

асобных выпадках міжнародныя міграцыі прымаюць масавы характар, калі мільѐны 

жыхароў вымушана пакідаюць месца пастаяннага жыхарства. 

Асноўныя сучасныя міграцыйныя патокі накіраваны з арабскіх краін Азіі і 

Афрыкі ў краіны Еўрапейскага Саюза (мал. 6). 

 

Мал. 6. Напрамак асноўных сучасных міграцыйных патокаў свету. 

Асноўныя прычыны гэтых эміграцыі — ваенныя дзеянні ў арабскіх краінах і 

іміграцыйная палітыка Еўрапейскага саюза. У пошуках лепшага жыцця жыхары 

краін Паўночнай Афрыкі, Сірыі, Ірака, Пакістана праз Міжземнае мора 

эмігрыруюць у краіны Паўднѐвай Еўропы. Акрамя таго, праблема старэння 
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насельніцтва Еўропы і скарачэнне працаздольнага насельніцтва стымулюе ўезд 

імігрантаў, асабліва высокакваліфікаваных спецыялістаў. 

Абагульнім і запомнім. Колькасць насельніцтва свету ў цяперашні час мае 

тэндэнцыю да зніжэння тэмпаў росту. Вывучэннем змяненняў колькасці і складу 

насельніцтва займаецца навука дэмаграфія. Колькасць насельніцтва залежыць ад 

натуральнага прыросту і ад міграцыі насельніцтва. У выніку працэсаў 

нараджальнасці і смяротнасці адбываецца натуральны прырост або змяншэнне 

насельніцтва. Геаграфічная асаблівасць змянення колькасці насельніцтва 

выяўляецца ў адрозненнях натуральнага прыросту па асобных краінах і рэгіѐнах. 

Унутраныя і знешнія міграцыі спрыяюць пераразмеркаванню насельніцтва ўнутры 

краін і паміж асобнымі краінамі і рэгіѐнамі свету. 

Праверым сябе. 1. Якая колькасць насельніцтва свету? Як змянялася колькасць насельніцтва 

свету з пачатку ХІХ стагоддзя да цяперашняга часу? 2. Якія дэмаграфічныя паказчыкі 

характарызуюць змяненне колькасці насельніцтва? 3. Што называецца натуральным прыростам 

насельніцтва? 4. Якія фактары могуць спрыяць павелічэнню колькасці насельніцтва краіны? 

5. Чаму ў пачатку ХХI стагоддзя знізіліся тэмпы прыросту насельніцтва ў свеце? 6. Які працэс 

называецца міграцыяй і якія тыпы міграцый назіраюцца ў свеце? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Параўнайце дынаміку колькасці насельніцтва рэгіѐнаў свету 

(гл. мал. 2), растлумачце гэтыя змяненні. Прааналізуйце паказчыкі натуральнага прыросту 

насельніцтва рэгіѐнаў свету (гл. табл. 2), зрабіце высновы. 2. Вызначце па карце асноўныя 

сучасныя міграцыйныя патокі (гл. мал. 6). У якіх відах міграцыі ўдзельнічаеце вы? 

Абмяркуем. Чаму «старэе» насельніцтва развітых краін? 

Для цікаўных. Чаму насельніцтва планеты імкліва расце, аднак пік дэмаграфічнага выбуху 

застаўся ў мінулым? 

Адным з відаў працоўнай міграцыі грамадзян з’яўляецца «ўцечка мазгоў», калі найбольш 

кваліфікаваныя кадры мігрыруюць у іншыя краіны па эканамічных меркаваннях. 

 



9 
 

§ 6. Размяшчэнне насельніцтва. Гарады і сельскія паселішчы 

Успамінаем. У якіх кліматычных паясах найбольш спрыяльныя ўмовы для пражывання? 

Ад чаго залежыць колькасць насельніцтва ў свеце, у рэгіѐнах і краінах? 

Даведаемся. Як размяшчаецца насельніцтва па зямным шары, і што ўплывае на яго 

размяшчэнне. Што такое шчыльнасць насельніцтва і ад чаго яна залежыць. Пра тыпы 

населеных пунктаў. Які працэс называецца ўрбанізацыяй, і якая частка насельніцтва жыве ў 

гарадах.  

Разважаем. Якія прыродныя з’явы маглі спрыяць рассяленню людзей па планеце?  

6.1. Размяшчэнне насельніцтва. Размяшчэнне насельніцтва — гэта працэс 

засялення і гаспадарчага асваення людзьмі зямной паверхні. На думку большасці 

навукоўцаў, першыя людзі з’явіліся ва Усходняй Афрыцы (мал. 1). Сучаснае 

размяшчэнне насельніцтва — вынік 

працяглага засялення і асваення 

зямель. На першым этапе ў 

размяшчэнні насельніцтва асноўную 

ролю адыгрываў прыродны фактар. 

Людзі засялялі тэрыторыі са 

спрыяльным для жыцця кліматам і 

багатымі прыроднымі рэсурсамі. 

Найбольш заселенымі былі дэльта 

ракі Ніл, даліна Ганга, востраў Ява, 

раѐн Персідскага заліва. 

Насельніцтва размешчана на Зямлі вельмі нераўнамерна. У свеце існуюць як 

густазаселеныя, так і слабазаселеныя тэрыторыі. Каля 70 % насельніцтва 

размяшчаецца на плошчы 7 % ад усѐй плошчы сушы. Незаселеныя землі (пустыні, 

экватарыяльныя лясы, высакагорныя раѐны) складаюць каля 15 % плошчы сушы. 

Ва Усходнім паўшар’і засяроджана 86 % насельніцтва Зямлі, у Заходнім — 

усяго 14 %. Пастаяннае насельніцтва адсутнічае ў Антарктыдзе. 

Асноўная частка насельніцтва Зямлі жыве ва ўмераным, субтрапічным і 

трапічным геаграфічных паясах, на нізінах і раўнінах на вышыні да 500 м над 

узроўнем мора і ў вузкай прыбярэжнай паласе да 200 км ад мора. (Чаму асноўная 

частка насельніцтва сканцэнтравана ва ўмераным, субтрапічным і трапічным 

Мал. 1. Месца ўзнікнення чалавека і асноўныя 

напрамкікі яго распаўсюджвання 
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геаграфічных паясах?) Менш заселены арктычныя астравы і зона тундры паўночных 

мацерыкоў, пустынныя раѐны Паўночнай Амерыкі, Афрыкі. 

На размяшчэнне насельніцтва істотны ўплыў аказвае яго занятасць у сельскай 

гаспадарцы або прамысловасці. У земляробчых раѐнах канцэнтрацыя насельніцтва 

значна ніжэйшая, чым у прамыслова развітых. 

На Зямлі гістарычна сфарміравалася пяць раѐнаў з высокай канцэнтрацыяй 

насельніцтва: Усходне-Азіяцкі (КНР, Карэя, Японія), Паўднѐва-Азіяцкі (Індыя, 

Бангладэш, Пакістан, Шры-Ланка), Паўднѐва-Усходні (Інданезія, Тайланд, Філіпіны, 

Малайзія), Заходне-Еўрапейскі (Бельгія, Вялікабрытанія, Германія, Нідэрланды, 

поўнач Францыі) і Атлантычны (паўночны ўсход ЗША, паўднѐвы ўсход Канады). 

У іх засяроджана каля 90 % усяго насельніцтва Зямлі. 

6.2. Шчыльнасць насельніцтва. Ступень заселенасці тэрыторыі характарызуе 

шчыльнасць насельніцтва. 

Шчыльнасць насельніцтва сведчыць аб колькасці жыхароў, якія прыходзяцца 

на адзінку плошчы тэрыторыі (чал./км²). Сярэдняя шчыльнасць насельніцтва на 

Зямлі — каля 53 чал./км². Каля паловы населенай сушы мае сярэднюю шчыльнасць 

насельніцтва меншую за 5 чал./км². 

Шчыльнасць насельніцтва 

моцна адрозніваецца па 

кантынентах і краінах. Самая 

высокая шчыльнасць насельніцтва ў 

Азіі і Еўропе (мал. 2). У шэрагу 

краін гэтых рэгіѐнаў яна амаль у тры 

разы перавышае сярэднесусветную і 

складае больш за 100 чал./км². У 

Афрыцы, Паўночнай і Паўднѐвай 

Амерыцы — больш чым у два разы 

Шчыльнасць насельніцтва — адносіны колькасці насельніцтва (колькасць 

чалавек) да плошчы тэрыторыі (км²), на якой яно жыве. 

( 

Мал. 2. Шчыльнасць насельніцтва на мацерыках 

і частках сусвету (чал./км²) 
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Класіфікацыя краін па шчыльнасці 

насельніцтва: 

1.  Высокая — больш за 200 чал./км² 

2. Сярэдняя — 40 чал./км² 

3. Нізкая — менш за 2 чал./км² 

меншая за сярэднесусветную (20 чал./км²), а ў Аўстраліі і Акіяніі — меншая амаль у 

дванаццаць разоў (каля 4 чал./км²) (мал. 3). 

 

Мал. 3. Шчыльнасць насельніцтва ў краінах свету 

Найбольш высокая шчыльнасць насельніцтва ў невялікіх дзяржавах (карліках), 

напрыклад, у Манака (37 000 чал./км
2
), у 

Сінгапуры (8 034 чал./км
2
). Сярод буйных 

краін самая высокая шчыльнасць 

насельніцтва адзначаецца ў Бангладэш — 

большая за 1101 чел./км
2
. Сярод найбольш 

населеных краін высокая сярэдняя шчыльнасць у Кітаі (143 чал./км
2
) і Індыі 

(394 чал./км
2
). У ЗША яна складае 33 чал./км

2
, Расіі — 8 чал./км

2
. (Вызначце па карце 

(мал. 3), у якіх раѐнах гэтых краін найбольш высокая шчыльнасць насельніцтва.) 

6.3. Гарады і сельскія паселішчы. У працэсе засялення Зямлі людзьмі 

склаліся дзве асноўныя сістэмы рассялення: качавая і аселая. Качавая або 
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паўкачавая сістэма характэрна для жывѐлаводаў паўночнай Афрыкі, Цэнтральнай 

Азіі, для перадгорных і горных раѐнаў. Іх жыццѐ звязана з пастаянным змяненнем 

месца жыхарства. Яны вандруюць разам з сем’ямі і статкамі свойскіх жывѐл. Часта 

іх месца жыхарства звязана з сезоннымі змяненнямі ў прыродзе. 

Аселая сістэма рассялення звязана з утварэннем сістэмы пастаянных 

паселішчаў, або населеных пунктаў. Населены пункт — гэта тэрыторыя з 

пастаянным жыллѐм людзей, дзе вырабляюцца матэрыяльныя і духоўныя 

каштоўнасці. Для яго характэрна канкрэтнае геаграфічнае становішча, пэўныя 

функцыі, колькасць жыхароў, або люднасць, свая гісторыя паходжання. 

Адрозніваюць гарадскія населеныя пункты і сельскія (мал. 4). (Да якога тыпу 

адносіцца ваш населены пункт?) 

 

 

 

 

 

Мал. 4. Тыпы населеных пунктаў 

Сельскія населеныя пункты па колькасці жыхароў (люднасці) могуць быць ад 

меншых за 10 чалавек (у выглядзе хутароў) да некалькіх тысяч жыхароў. Малыя і 

сярэднія сельскія населеныя пункты маюць колькасць жыхароў ад 100 да 200—500 

жыхароў. У больш буйных населеных пунктах могуць знаходзіцца, напрыклад, 

школы, аб’екты культурна-бытавога абслугоўвання насельніцтва. 

Па выконваемых функцый яны дзеляцца на: сельскагаспадарчыя, 

нясельскагаспадарчыя і змешаныя. Насельніцтва сельскагаспадарчых населеных 

пунктаў займаецца вырошчваннем сельскагаспадарчых культур і частковай іх 

перапрацоўкай. У краінах, якія развіваюцца, такія населеныя пункты складаюць да 

100 % іх агульнай колькасці, у развітых — ад 30 да 70 %. 

Нясельскагаспадарчыя населеныя пункты звязаны з іншымі відамі дзейнасці 

насельніцтва: з развіццѐм здабыўной прамысловасці, лясной гаспадаркай, 

паляўнічым промыслам, абслугоўваннем транспартных шляхоў, курортных раѐнаў. 

ТЫПЫ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАЎ 

Гарадскія 

горад гарадскі 

пасѐлак 

 

сяло 
 

станіца 
 

вѐска 
 

хутар 

аул кішлак 

Сельскія 
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Па матэрыялах збудаванага жылля населеныя пункты могуць быць драўлянымі (у лясной зоне), 

з сырцу, цэглы, гліны і камення (у стэпавых і больш паўднѐвых раѐнах), лѐду (іглу ў эскімосаў), 

шкур і драўлянага каркаса (у жыхароў тундры), галін пальмаў (у пігмеяў) і інш. 

 

Мал. 5. Функцыі гарадоў 

 

Гэта рабочыя і курортныя пасѐлкі, службовыя паселішчы пры чыгунках і інш. Да 

змешаных населеных пунктаў адносяцца: аграрна-індустрыяльныя, дачныя і 

адміністрацыйныя пасѐлкі. 

Большая частка насельніцтва свету жыве ў гарадах. Горад — гэта населены 

пункт, які мае вялікую колькасць насельніцтва, занятага, як правіла, не сельскай 

гаспадаркай. Гарады ўяўляюць сабой прасторава-арганізаваную сістэму 

геаграфічнага, архітэктурнага і сацыяльнага асяроддзя. Яны маюць вялікае значэнне 

для грамадства і выконваюць пэўныя функцыі: адміністрацыйныя (сталіцы дзяржаў, 

абласныя цэнтры), гандлѐвыя (парты), навуковыя (навуковыя цэнтры), 

рэкрэацыйныя (гарады-курорты), 

транспартныя (транспартныя вузлы), 

ваенныя (ваенныя гарадкі) (мал. 5). Калі 

горад выконвае некалькі функцый, такі 

горад называюць шматфункцыянальным, 

ѐн можа з’яўляцца прамысловым, 

культурным і навуковым цэнтрам. (Якія 

функцыі выконвае ваш горад або горад, 

які знаходзіцца бліжэй да вас?) 

Пад уплывам гістарычных, эканамічных, геаграфічных, рэлігійных і іншых 

фактараў у свеце склаліся рэгіянальныя тыпы гарадоў: заходнееўрапейскі, арабскі, 

афрыканскі, лацінаамерыканскі і паўночнаамерыканскі. Кожны тып горада мае сваѐ 

аблічча, якое склалася за перыяд яго доўгага развіцця (мал. 6). 

   

Мал. 6. Тыпы гарадоў: а) заходнееўрапейскі, б) арабскі, в) паўночнаамерыканскі 

а б в 
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Адзінага паняцця «горад» не існуе. У некаторых краінах да гарадоў адносяць паселішчы з 

колькасцю ад 1 тыс. чалавек, у ЗША — 2,5 тыс. чалавек, у Рэспубліцы Беларусь — 6 тыс. 

чалавек, у Расіі — 12 тыс. чалавек, у Японіі — 30 тыс. чалавек. 

Па колькасці насельніцтва гарады моцна адрозніваюцца. Вылучаюць малыя 

гарады — да 50 тыс. насельніцтва, сярэднія — 50—100 тыс., буйныя — больш за 

100—500 тыс. насельніцтва, найбуйнейшыя — больш за 500 тыс. і гарады-

мільянеры — больш за 1 млн жыхароў. У пачатку ХХ стагоддзя ў свеце было толькі 

дзесяць гарадоў-мільянераў, цяпер іх больш за 400. 

6.4. Урбанізацыя. З павелічэннем колькасці гарадскіх жыхароў, ператварэннем 

гарадоў у транспартныя вузлы, гандлѐвыя і культурна-навуковыя цэнтры змянялася 

значэнне гарадоў у жыцці краін. Гэты працэс атрымаў назву «ўрбанізацыя». 

Урбанізацыя з’яўляецца адным з найважнейшых працэсаў сучаснага свету. 

Сучаснаму этапу ўрбанізацыі характэрныя тры асаблівасці: хуткія тэмпы 

павелічэння долі гарадскога насельніцтва (мал. 7), далейшая канцэнтрацыя 

насельніцтва пераважна ў буйных гарадах, пашырэнне («расплыванне») тэрыторыі 

гарадоў. 

 

Мал. 7. Змяненне суадносін гарадскога і сельскага насельніцтва ў свеце з 1950 г. 

(Прагноз да 2030 г.) 

Урбанізацыя (ад лацінскага «урб» — горад) — працэс росту гарадскога 

насельніцтва, павелічэння колькасці гарадоў і іх узбуйненне, павышэння 

ролі гарадоў у развіцці грамадства. 
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Класіфікацыя краін па ўзроўні ўрбанізацыі: 

1. Высокаўрбанізаваныя — больш за 50 %; 

2. Сярэднеўрбанізаваныя — 25—50 %; 

3. Слабаўрбанізаваныя — менш за 25 % 

Узбуйненне гарадоў, іх эканамічнае і культурнае значэнне ўплывае на прылеглыя 

паселішчы і жыццѐ на ўскраінах. У гарадах, якія хутка растуць, часта адсутнічае інфраструктура. 

Вакол іх у неафіцыйных паселішчах пражываюць: у Афрыцы — 37 % гарадскіх жыхароў, у Азіі 

— 18 %, а ў Лацінскай Амерыцы і ў краінах Карыбскага басейна — 9 %. Такія асаблівасці 

ўрбанізацыі ў краінах, якія развіваюцца, атрымалі назву «ілжывай урбанізацыі». 

Сѐння больш за палову насельніцтва 

свету жыве ў гарадах (54 %). Гэта 

азначае, што для сучаснага свету 

характэрны высокі ўзровень урбанізацыі.  

Доля гарадскога насельніцтва ў агульнай колькасці моцна адрозніваецца па 

рэгіѐнах (мал. 8). 

  
 

Найбольш высокі паказчык гарадскога насельніцтва ў высокаразвітых краінах 

(мал. 9). 

Напрыклад, у Японіі 94 % насельніцтва жыве ў гарадах, у ЗША і Канадзе, 

адпаведна, 82 і 81 %, у многіх краінах Еўропы — больш за 80 %. Асаблівую групу 

ўтвараюць краіны Кувейт, Бельгія, Катар, Мальта, дзе доля гарадскога насельніцтва 

складае 95—98 %. Каля 100 % насельніцтва пражывае ў гарадах у такіх краінах, як 

Манака, Сінгапур, Ганконг, Гібралтар. (Растлумачце чаму.) 

Для краін, якія развіваюцца, характэрны высокія тэмпы ўрбанізацыі. 

Асноўная прычына ўрбанізацыі заключаецца ў перавагах гарадскіх умоў для жыцця. 

41

% 

74% 69% 83% 

49% 

      Афрыка            Азія           Еўропа      Паўднёвая    Паўночная     Аўстралія 
              Амерыка       Амерыка        і Акіянія 

Мал. 8. Доля гарадскога насельніцтва на мацерыках і частках свету (%) 
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Мал. 9. Урбанізацыя і найбуйнейшыя агламерацыі свету 

 

Урбанізацыя вядзе да павышэння ролі гарадоў у жыцці чалавека, да змянення ў 

сацыяльнай і дэмаграфічнай структуры грамадства, культуры, ладзе жыцця людзей. 

Узбуйненне гарадоў прыводзіць да памяншэння колькасці сельскіх населеных 

пунктаў. Вялікі горад ператвараецца ў галоўны цэнтр вытворчасці, культуры, 

абслугоўвання насельніцтва, утвараючы агламерацыю. 

Гэта якасна новая форма сучаснага гарадскога рассялення. У найбольш буйных 

гарадскіх агламерацыях канцэнтруецца некалькі мільѐнаў жыхароў (табл. 1). 

Агламерацыя — гэта кампактная групоўка населеных пунктаў, галоўным 

чынам гарадскіх, аб’яднаных вытворчымі, транспартнымі і культурнымі 

сувязямі. 
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Табліца 1 

Самыя населеныя гарадскія агламерацыі свету (ацэнка на 2018 г.) 

Месца Назва Краіна Насель-

ніцтва  

тыс. чал. 

Месца Назва Краіна Насель-

ніцтва  

тыс. чал. 

1 
Токіа - 
Іакагама 

Японія 38050 6 Шанхай Кітай 24115 

2 Джакарта Інданезія 32275 7 Мумбаі Індыя 23265 

3 Дэлі Індыя 27280 8 Нью-Ёрк ЗША 21575 

4 Маніла Філіпіны 24650 9 Пекін Кітай 21250 

5 Сеул - Інчхон 
Рэспубліка 

Карэя 
24210 10 Сан-Паўлу Бразілія 21100 

 

Абагульнім і запомнім. Насельніцтва Зямлі размешчана вельмі нераўнамерна. 

Ступень заселенасці тэрыторыі характарызуе шчыльнасць насельніцтва. Месца 

пастаяннага жыхарства людзей называюць населеным пунктам. Адрозніваюць 

гарадскія і сельскія населеныя пункты. Большая частка насельніцтва свету жыве ў 

гарадах. Працэс росту колькасці гарадскога насельніцтва і колькасці гарадоў, 

павышэння іх ролі ў развіцці грамадства называецца ўрбанізацыяй. Найбольш 

высокі ўзровень урбанізацыі ў высокаразвітых краінах. Для краін, якія развіваюцца, 

характэрны высокія тэмпы ўрбанізацыі. Працэс урбанізацыі суправаджаецца 

ўтварэннем гарадскіх агламерацый. 

Праверым сябе. 1. Як размешчана насельніцтва на Зямлі і якія фактары паўплывалі на яго 

размяшчэнне? 2. Назавіце рэгіѐны свету з найбольшай канцэнтрацыяй насельніцтва. 3. Які 

паказчык характарызуе ступень заселенасці тэрыторыі? 4. У якіх краінах назіраецца самая высокая 

шчыльнасць насельніцтва? 5. Назавіце найбольш распаўсюджаныя тыпы паселішчаў. 6. Якое 

паселішча можна лічыць горадам? 7. Які сусветны працэс называюць урбанізацыяй? Прывядзіце 

прыклады найбуйнейшых гарадскіх агламерацый. 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Разлічыце сярэднюю шчыльнасць насельніцтва ў свеце пры 

ўмове падваення яе колькасці. 2. Да якога тыпу паселішчаў адносіцца ваш населены пункт? Якая 

колькасць яго насельніцтва? Як яна змяняецца з улікам натуральнага прыросту і міграцый? 

Абмяркуем. Чаму гарадскую форму паселішчаў прынята лічыць асноўнай, нягледзячы на 

тое, што ў гарадах пражывае крыху больш за палову насельніцтва свету? 

Для цікаўных. У цяперашні час назіраецца пераход ад урбанізацыі да субурбанізацыі — 

працэсу росту і развіцця прыгараднай зоны буйных гарадоў. У чым прычыны падобнай з’явы? 
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АСНОЎНЫЯ РАСЫ 

Еўрапеоідная Экватарыяльная Мангалоідная 

§ 7. Расавы і этнічны склад насельніцтва свету. 

Геаграфія рэлігій свету 

Успамінаем. Якія прычыны сучасных міграцый насельніцтва і куды накіраваны асноўныя 

міграцыйныя патокі?   

Даведаемся. Пра адрозненні людзей па знешніх прыметах. Пра размяшчэнне людзей розных 

рас па зямным шары. Пра этнічны склад насельніцтва. Пра сусветныя рэлігіі і іх геаграфію. 

Разважаем. Ці ўплываюць этнічныя і рэлігійныя адрозненні на ўзаемадзеянне паміж 

чалавечымі згуртаваннямі? 

7.1. Расавы склад насельніцтва. Насельніцтва свету адрозніваецца 

разнастайнасцю па знешніх прыметах — колерам скуры, валасоў і вачэй, рысамі 

твару, складам цела. Устойлівыя знешнія прыметы перадаюцца ў спадчыну ад 

бацькоў да дзяцей, з пакалення ў пакаленне, незалежна ад месца пражывання, і 

называюцца расавымі прыметамі. 

Фарміраванне рас пачалося дзясяткі тысяч гадоў таму назад пад уплывам 

мясцовых прыродных умоў. У цяперашні час вылучаюць тры найбольш 

шматлікія расы, якія аб’ядноўваюць каля 70 % насельніцтва планеты (мал. 1).  

Найбольш шматлікая 

еўрапеоідная (еўрапейская) раса 

(42 %) распаўсюджана ў рэгіѐнах з 

умераным кліматам. 

Прадстаўнікоў еўрапеоіднай расы 

адрознівае светлы колер скуры, 

розны колер вачэй і валасоў, вузкі 

нос, які выступае, тонкія губы. 

Еўрапеоіды засяляюць большасць 

краін Еўропы, Паўночнай і Паўднѐвай Амерыкі, Паўднѐва-Заходняй і Паўднѐвай Азіі, 

Паўночнай і Паўднѐвай Афрыкі, Аўстраліі (мал. 2). 

Прадстаўнікі мангалоіднай (азіяцка-амерыканскай) расы не такія шматлікія 

(20 %) і распаўсюджаны на тэрыторыях з суровым кантынентальным кліматам, у 

Раса — гэта супольнасць людзей, якая гістарычна склалася, з устойлівымі 

знешнімі прыметамі, што перадаюцца ў спадчыну. 

 

Мал. 1. Асноўныя расы 
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ЗМЕШАНЫЯ РАСЫ 

Еўрапеоідная Негроідная Еўрапеоідная 

 
Мангалоідная 

 

Негроідная 

 
МЕТЫСЫ САМБА МУЛАТЫ 

Мангалоідная 

асноўным у краінах Цэнтральнай і Паўднѐва-Усходняй Азіі, у Амерыцы. Іх 

адрознівае жоўты колер скуры, прамыя чорныя валасы, вузкія карыя вочы. 

Большасць краін Афрыкі і астравоў Ціхага акіяна засяляюць прадстаўнікі 

экватарыяльнай (негра-аўстралоіднай расы) (7,3 %). Яна характэрна для рэгіѐнаў з 

гарачым кліматам. Да гэтай расы таксама адносіцца карэннае насельніцтва Аўстраліі. 

Іх расавыя прыметы — цѐмна-карычневая або чорная скура, кучаравыя валасы, карыя 

вочы, шырокі нос, тоўстыя губы. 

 

 

 

У выніку працяглага 

гістарычнага працэсу перамяшчэння і 

змешвання прадстаўнікоў асноўных 

рас сфарміраваліся змешаныя расы. 

Самымі вядомымі са змешаных рас 

з’яўляюцца метысы, мулаты, самба 

(мал. 3). Іх колькасць складае каля 

30 % усяго насельніцтва свету. 

Мал. 3. Схема змешвання асноўных рас і 

ўтварэння змешаных рас 

Мал. 2. Геаграфія рас 
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У былых калоніях Іспаніі, 

Вялікабрытаніі, Францыі ў 

Афрыцы, Азіі, Лацінскай 

Амерыцы гавораць на мовах 

дзяржаў, якія валодалі гэтай 

калоніяй. 

Гістарычны тып этнасу, які 

ўяўляе сабой сацыяльную і 

эканамічную цэласнасць, 

называецца нацыяй. Нацыя 

складваецца і аднаўляецца 

на аснове агульнай 

тэрыторыі, мовы, 

эканамічных сувязей і 

асаблівасцей культуры. 

7.2. Этнічны склад насельніцтва. Чалавецтва вельмі 

разнастайнае і ў этнічных адносінах. Этнас (ад 

грэчаскага ethnos — племя, народ) або народ — 

устойлівая група людзей, якія размаўляюць на адной 

мове, маюць адзінае паходжанне, побыт і культуру і 

жывуць на пэўнай тэрыторыі.  

У свеце налічваецца каля 4 тысяч этнасаў. Яны адрозніваюцца па колькасці. 

Толькі 310 народаў маюць колькасць больш за 1 млн чалавек, якія складаюць каля 96 % 

насельніцтва свету. Найбуйнейшыя народы свету: кітайцы (1 120 млн чал. насельніцтва), 

хіндустанцы (219 млн чал.), амерыканцы ЗША 

(187 млн чал.), бенгальцы (176 млн чал.), 

рускія (176 млн чал). 

Асноўная прымета народа або этнасу — 

агульная мова. Усяго ж у свеце налічваецца 

больш за 2 тыс. моў (мал. 4). Па ступені 

блізкасці ўсе мовы аб’ядноўваюцца ў сем’і і 

групы. 

Найбольш шматлікая моўная сям’я — 

індаеўрапейская (2,8 млрд чал.). Другая па 

колькасці прадстаўнікоў — кітайска-тыбецкая, 

або сіна-тыбецкая сям’я (каля 1,3 млрд чал.). Да ліку 

найбуйнейшых адносяцца таксама афразійская сям’я 

(распаўсюджана на Блізкім і Сярэднім Усходзе, у 

Паўночнай Афрыцы), дравідыйская сям’я (у Паўднѐвай 

Азіі), алтайская сям’я (у Еўропе і Азіі). 

Мал. 4. Найбольш распаўсюджаныя 

мовы свету (млн чал.) 

На мовах індаеўрапейскай сям’і гавораць 150 народаў. Гэта сям’я складаецца з розных моўных 

груп: раманскай (французская, іспанская, партугальская, італьянская і іншыя мовы), германскай 

(нямецкая, англійская, ідыш, галандская і іншыя мовы), славянскай (руская, польская, украінская 

і іншыя мовы), індаарыйскай (хіндзі, маратхі, пенджабі і іншыя мовы), іранскай (персідская, 

таджыкская і іншыя мовы). На мовах кітайска-тыбецкай сям’і гавораць пераважна ў Кітаі, 

Непале, Бутане. 
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Тэрыторыі распаўсюджвання моў, этнічныя межы часта не супадаюць з 

дзяржаўнымі межамі краін. Таму краіны бываюць як аднанацыянальныя, так і 

шматнацыянальныя. Аднанацыянальныя краіны — гэта краіны, дзяржаўныя межы 

якіх супадаюць з этнічнымі межамі, а асноўная нацыянальнасць складае 90 % усяго 

насельніцтва. Іх больш за ўсѐ ў Еўропе (Данія, Швецыя, Германія, Польшча, Італія). 

Да аднанацыянальных краін таксама адносяцца Сірыя, Японія, Егіпет. 

Шматнацыянальныя краіны — гэта краіны, у межах якіх пражывае некалькі 

этнасаў. 

Большасць краін маюць адну дзяржаўную мову. У шматнацыянальных краінах 

існуе некалькі дзяржаўных моў. Напрыклад, у Швейцарыі 4 дзяржаўныя мовы. 

(Колькі дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь? Чаму?) 

Акрамя мовы, да найважнейшых прымет адносяць таксама ўсведамленне 

народам свайго адзінства і адрозненняў ад іншых народаў. Кожны народ 

адрозніваецца ад іншых народаў звычаямі, укладам жыцця, традыцыямі. 

7.3. Геаграфія рэлігій свету. Старажытныя людзі былі бяссільныя перад 

прыродай. Таму яны звярталіся да божастваў, святых, у якіх яны верылі. Да адных 

багоў звярталіся, каб пайшоў дождж, да другіх — каб дапамог у барацьбе з ворагамі. 

Трэцціх людзі прасілі аб дапамозе ў бядзе і хваробе. Так зараджалася рэлігія — вера 

ў звышнатуральнага памочніка, якога завуць богам. Рэлігія (ад лацінскага «рэлігіа» — 

набожнасць, святасць) — гэта асаблівая форма ўсведамлення свету, абумоўленая 

верай у звышнатуральнае. 

Рэлігія ўключае ў сябе збор 

маральных норм і тыпаў паводзін, 

абрадаў. Рэлігіі, якія аб’ядноўваюць сотні 

мільѐнаў веруючых (насельніцтва) 

розных нацыянальнасцей у многіх 

Шматнацыянальныя краіны ўмоўна можна падзяліць на групы: з рэзкай перавагай адной нацыі 

(Вялікабрытанія, Францыя, Іспанія, Кітай, Манголія, Турцыя, Алжыр, Марока, ЗША, 

Аўстралійскі Саюз); двухнацыянальныя (Канада, Бельгія); са складаным, але этнічна 

аднародным нацыянальным складам (Іран, Афганістан, Пакістан, Лаос); са складаным 

нацыянальным складам (Расія, Індыя, Швейцарыя, Інданезія). 

Мал. 5. Сусветныя рэлігіі і іх заснавальнікі 

СУСВЕТНЫЯ РЕЛІГІІ І ІХ ЗАСНАВАЛЬНІКІ 

Будызм Іслам Хрысціянства 



22 
 

дзяржавах і рэгіѐнах свету называюць сусветнымі рэлігіямі. Яны складваліся на 

працягу многіх стагоддзяў і нават тысячагоддзяў. Да сусветных рэлігій адносяцца 

будызм, хрысціянства і іслам (мал. 5). Іх спавядае больш за палову насельніцтва 

Зямлі. 

Будызм — самая старажытная з сусветных рэлігій, якая ўзнікла ў сярэдзіне 

першага тысячагоддзя да н. э. у Старажытнай Індыі. Будызм шырока 

распаўсюджаны ў Паўднѐва-Усходняй і Усходняй Азіі (мал. 6). Гэту рэлігію 

падтрымліваюць у розных краінах больш за 500 мільѐнаў чалавек (7 % насельніцтва 

Зямлі). Будысцкая штаб-кватэра знаходзіцца ў Бангкоку. Прадстаўнікі гэтай рэлігіі ў 

якасці святынь выбіраюць боскія статуі.  

 
 

 

Хрысціянства ўзнікла на пачатку першага тысячагоддзя н. э. у Паўднѐва-

Заходняй Азіі. Гэта самая буйная рэлігія ў свеце па колькасці паслядоўнікаў — 

2,3 млрд (32 % насельніцтва Зямлі) і па геаграфіі — у кожнай краіне ѐсць 

хрысціянская абшчына. Заснавана хрысціянства на веры ў Ісуса Хрыста, які мае 

У Свяшчэннай кнізе Трыпітака заснавальнік рэлігіі Буда (прасветлены) сфармуляваў галоўную 

ідэю будызму: пакуты ў жыцці непазбежныя. Ад іх пазбавіцца магчыма, адракаючыся ад зямных 

жаданняў, і імкнуцца дасягнуць вышэйшага стану душы — нірваны. Чалавек сваімі ўчынкамі 

вызначае свой далейшы лѐс, перарадзіўшыся ў іншым жыцці ў новую істоту. Правільныя 

паводзіны — дабрата і здольнасць спачуваць іншым, сумленнасць, адсутнасць хлусні, не 

шкодзіць нічыйму жывому, не красці і не мець шкодных звычак. 

 

Мал. 6. Геаграфія рэлігій 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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боскую прыроду і які сышоў на Зямлю, каб сваѐй пакутніцкай смерцю выкупіць 

грахі людзей. 

Хрысціянства ў працэсе свайго развіцця раскалолася ў 1054 г. на 2 асноўныя 

галіны: каталіцызм і праваслаўе, а пазней, у XVI стагоддзі, з’явіўся пратэстантызм. 

Цэнтр самай шматлікай галіны хрысціянства — каталіцкай — знаходзіцца ў 

Ватыкане, рускай праваслаўнай царквы — у Маскве. У пратэстантаў адзіны 

рэлігійны цэнтр адсутнічае. Каталіцызм распаўсюджаны ў Партугаліі, Францыі, 

Іспаніі, Італіі, Германіі. Пратэстантызм узнік у Паўночнай і Цэнтральнай Еўропе і 

атрымаў распаўсюджанне ў калоніях Вялікабрытаніі. Праваслаўных больш за ўсѐ 

пражывае ў Расіі, Беларусі, Грэцыі, Малдове, ѐсць яны сярод канадцаў і 

амерыканцаў. 

   

Мал. 7. Царква (а), мячэць (б), будыйскі храм (в) — галоўныя культавыя збудаванні 

праваслаўя, ісламу і будызму (адпаведна) 

Іслам — самая маладая з сусветных рэлігій, якая ўзнікла ў VII ст. на 

Аравійскім паўвостраве. Колькасць веруючых складае 1,6 млрд (23 % насельніцтва 

Зямлі). Ён распаўсюджаны ў Паўднѐва-Заходняй Азіі, на поўначы Афрыкі, у 

некаторых краінах Цэнтральнай і Усходняй Азіі, Інданезіі, у меншай меры ў Еўропе. 

Заснавальнікам ісламу лічыцца жыхар Меккі Мухамед. Веравучэнне заснавана на 

пакланенні адзінаму Богу — Алаху — і прызнанні Мухамеда пасланнікам Алаха. 

Калыскаю ісламу лічацца гарады Мекка і Медына ў Саудаўскай Аравіі. 

Галоўная крыніца хрысціянскага веравучэння — Свяшчэннае Пісанне (Біблія). У аснове рэлігіі 

ляжыць вера ў Ісуса Хрыста як Богачалавека, Збавіцеля і Бога Сына. Усе хрысціяне роўныя 

перад Богам, праведны лад жыцця прывядзе да ўзнагароджання на нябѐсах. 

 

Па ісламскім веравучэнні ўсе людзі на зямлі роўныя. Іслам, па словах яго прыхільнікаў, мае на 

мэце сфарміраваць дабрадзейную асобу, здаровую сям’ю і гарманічнае грамадства. Галоўныя 

прынцыпы ісламу (ці мусульманства) выкладзены ў свяшчэннай кнізе Каран (у перакладзе з 

арабскага — чытанне). Мусульмане, падобна хрысціянам, вераць у бессмяротнасць душы, 

замагільнае жыццѐ, рай і пекла. 

 

а б в 
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У свеце існуюць і нацыянальныя рэлігіі, якія спавядаюцца адным народам: 

індуізм, канфуцыянства, сінтаізм, іўдаізм. (Выкарыстоўваючы карту (гл. мал. 6), 

прывядзіце прыклады дзяржаў, у якіх пражываюць прыхільнікі кожнай з гэтых рэлігій). 

Астатнія вераванні з’яўляюцца адгалінаваннямі ад сусветных і 

адрозніваюцца невялікімі асаблівасцямі. Самыя важныя жыццѐвыя палажэнні 

захоўваюцца ў любой рэлігіі.  

На працягу стагоддзяў рэлігія ў жыцці грамадства адыгрывала вялікую ролю, 

як бы яе не прыніжалі на асобных гістарычных этапах развіцця цывілізацый. 

У пачатку трэцяга тысячагоддзя надаецца вялікае значэнне рэлігіі ў вырашэнні 

міжнародных канфліктаў. Людзей аб’ядноўвае не толькі падабенства агульных 

задач, якія стаяць перад чалавецтвам (захаванне жыцця на Зямлі, прадухіленне 

ваенных канфліктаў, вырашэнне экалагічных праблем), але і бачанне духоўных 

каштоўнасцей, добразычлівага стаўлення чалавека да чалавека, якія і прапаведуюць 

рэлігіі. 

Абагульнім і запомнім. Расавы склад насельніцтва свету разнастайны, каля 

70 % людзей адносіцца да трох асноўных рас. У залежнасці ад моўных адрозненняў 

народаў вылучаюць краіны з аднастайным і складаным этнічным складам 

насельніцтва. Адрозніваецца разнастайнасцю і рэлігійны склад насельніцтва. 

Найбольш распаўсюджаны тры сусветныя рэлігіі: будызм, хрысціянства і іслам. Іх 

спавядае больш за палову насельніцтва Зямлі. Рэлігіі ўстанаўліваюць чалавечыя 

нормы маралі, правілы паводзін, вучаць цярпімасці, заклікаюць да міласэрнасці і 

добрых адносін да людзей. 

Праверым сябе. 1. Якія групы людзей называюць расамі? 2. Па якіх асноўных прыметах 

вылучаюць расы? 3. Пералічыце вядомыя вам асноўныя і змешаныя расы насельніцтва. 4. Ад 

прадстаўнікоў якіх асноўных рас утварыліся змешаныя расы? 5. Назавіце асноўныя прыметы 

Найбольш старажытная рэлігія — іўдаізм (цэнтр з Х стагоддзя да н. э. Ерусалім). Святыні Ерусаліма: 

больш за 1200 сінагог, Алейная гара, Сцяна плачу, Храмавая гара. На Храмавай гары размешчаны 

краевугольны камень светабудовы — легендарнае месца пачатку заснавання Свету. Тут, паводле 

паданняў, Бог стварыў Адама, маліўся пасля патопу Ной. На Храмавай гары захоўваліся скрыжалі 

Запавету з дзесяццю запаведзямі. Алейная гара — месца, якое шануецца і хрысціянамі і іўдзеямі, дзе 

маліўся і прапаведаваў Ісус Хрыстос. Сцяна плачу з’яўляецца аб’ектам пакланення і малітваў 

веруючых усяго свету. 
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этнасу. 6. Па якіх прыметах вылучаюць аднанацыянальныя і шматнацыянальныя краіны? 7. Якія 

мовы найбольш распаўсюджаны ў свеце? 8. Якія рэлігіі адносяцца да сусветных? 9. Назавіце 

агульныя рысы і адметныя асаблівасці сусветных рэлігій. 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Выкарыстоўваючы карту атласа «Народы» вызначце месцы 

кампактнага пражывання прадстаўнікоў найбуйнейшых народаў свету. 2. Апішыце нацыянальны і 

рэлігійны склад насельніцтва вашай мясцовасці. 

Абмяркуем. У чым выяўляецца ўплыў рэлігій свету на ўзаемаадносіны народаў? 

Для цікаўных. На думку многіх спецыялістаў у XXI стагоддзі іслам стане самай буйной 

рэлігіяй у свеце па колькасці веруючых. Як вы думаеце, чаму? 
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§ 8 Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры 

Успамінаем. У якіх рэгіѐнах свету назіраецца самая высокая шчыльнасць насельніцтва?  

Даведаемся. Што такое культура. Пра старажытныя і сучасныя цывілізацыі свету. Пра 

асаблівасці сучаснай культуры заходнееўрапейскай і праваслаўнай цывілізацый. Пра геаграфію 

матэрыяльнай і духоўнай культуры народаў свету. Пра ўплыў прыроднага асяроддзя на культуру 

народаў. Пра статус аб’ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. 

Разважаем. Якую ролю выконвае культура ва ўзаемаадносінах людзей розных краін?  

8.1. Фарміраванне сусветных культур. Паняцце «культура» (ад лацінскага 

«култура» — вырошчванне, апрацоўка) азначае сукупнасць матэрыяльных і 

духоўных каштоўнасцей, створаных грамадствам, спосабаў іх стварэння і 

прымянення, якія характарызуюць узровень развіцця грамадства. Прыродныя 

ўмовы, у якіх жыве чалавек, у значнай ступені вызначаюць адметныя рысы яго 

культуры, яе асаблівасці ў розных рэгіѐнах Зямлі. Краіны адрозніваюцца гісторыяй 

развіцця іх народаў, прыроднымі ўмовамі, культурай, пэўнай агульнасцю 

гаспадарчай дзейнасці. Яны ўтвараюць гісторыка-культурныя рэгіѐны свету, або 

цывілізацыі. Найбольш важнымі састаўнымі часткамі сусветных цывілізацый 

з’яўляецца матэрыяльная і духоўная культура народаў. 

Геаграфія культуры вывучае распаўсюджванне культуры і асобных яе 

кампанентаў — спосабу жыцця і традыцый насельніцтва, элементаў матэрыяльнай і 

духоўнай культур, культурнай спадчыны папярэдніх пакаленняў.  

Першыя ачагі культур з’явіліся ў даліне Ніла, Тыгра і Еўфрата. Геаграфічнае 

распаўсюджванне старажытных цывілізацый прывяло да ўтварэння цывілізацыйнай 

зоны ад Атлантычнага акіяна да ціхаакіянскага ўзбярэжжа. За межамі гэтай 

цывілізацыйнай зоны ўзніклі іншыя высокаразвітыя культуры і самастойныя 

цывілізацыі індзейскіх плямѐнаў майя і ацтэкаў у Цэнтральнай Амерыцы і інкаў у 

Паўднѐвай Амерыцы. Гісторыя чалавецтва налічвае больш за дваццаць буйных 

цывілізацый свету. 
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Індуісцкая цывілізацыя (басейны Інда і Ганга) з’явілася раней за 500 г. н. э. Аднак у 

мінулым стагоддзі ў даліне Інда на тэрыторыі сучаснага Пакістана былі выяўлены гарады 

Махенджа-Дара і Харапа, якія ўзніклі яшчэ раней на тысячы гадоў таму назад. Гарады былі 

бліскучым прыкладам гарадскога планавання, а сістэма каналізацыі лепшая, чым цяпер у 

многіх азіяцкіх краінах. 

У межах ракі Хуанхэ, старажытнага культурнага 

цэнтра, сфарміравалася кітайска-канфуцыянская 

цывілізацыя, якая дала свету компас, паперу, порах, фарфор, 

першыя друкаваныя карты і г. д. Паводле вучэння 

заснавальніка канфуцыянства Канфуцыя (551—479 гг. да 

н. э.), для кітайска-канфуцыянскай цывілізацыі 

характэрна ўстаноўка на самарэалізацыю тых 

здольнасцей чалавека, якія ў ім закладзены. 

Культурная спадчына ісламскай цывілізацыі, якая атрымала ў спадчыну 

каштоўнасці старажытных егіпцян, шумераў і іншых народаў, багатая і 

разнастайная. Яна ўключае палацы, мячэці, медрэсэ, мастацтва керамікі, вышыўкі, 

вырабу дываноў, апрацоўкі металу. Вядомы ўклад у сусветную культуру паэтаў і 

пісьменнікаў ісламскага Усходу (Нізамі, Фірдаўсі, А. Хаяма і інш.). 

Сучасныя цывілізацыі ў розных рэгіѐнах свету захоўваюць сваю культуру, 

развіваюць яе ў новых умовах. 

Да маладых цывілізацый Захаду адносяць заходнееўрапейскую, 

лацінаамерыканскую і праваслаўную цывілізацыі. Для іх характэрны асноўныя 

каштоўнасці: лібералізм, правы чалавека, свабодны рынак і інш. Унікальнымі 

дасягненнямі чалавечага розуму з’яўляюцца філасофія і эстэтыка, мастацтва і 

навука, тэхніка і эканоміка Заходняй Еўропы. Культурная спадчына 

заходнееўрапейскай цывілізацыі ўключае Калізей у Рыме, афінскі Акропаль, 

парыжскі Луўр і Вестмінстэрскае абацтва ў Лондане, польдэры Галандыі і 

індустрыяльныя пейзажы Рура, навуковыя ідэі Дарвіна, Ламарка, музыку Паганіні, 

Бетховена, творы Рубенса і Пікасо і г. д. Ядро заходнееўрапейскай цывілізацыі 

супадае з краінамі, якiя далi свету антычную культуру, ідэі эпох Адраджэння, 

Рэфармацыі, Асветніцтва і Французскай рэвалюцыі. 

Мал. 1. Бюст Канфуцыя (Мінск) 
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У гарачых пустынных абласцях аселае насельніцтва жыве ў круглых глінабітных хацінах з 

канічнымі дахамі з саломы, а качэўнікі разбіваюць шатры. Дзіўнае жыллѐ эскімосаў у зоне 

тундры, пабудаванае са снегу, пабудовы на пáлях у народаў Малайзіі, Інданезіі. Розная 

архітэктура сучасных шматпавярховых дамоў буйных гарадоў, якія адлюстроўваюць 

нацыянальную культуру і ўплыў Захаду. 

 

Расія, Рэспубліка Беларусь і Украіна з’яўляюцца ядром сучаснай праваслаўнай 

цывілізацыі. Культуры гэтых краін блізкія да заходнееўрапейскай. Межы 

праваслаўнага свету вельмі размытыя і адлюстроўваюць змешаны склад славянскага 

і неславянскага насельніцтва. Расія і Рэспубліка Беларусь служаць своеасаблівым 

мостам паміж заходнім і ўсходнім светам. (Які ўклад унеслі беларусы ў сусветную 

культуру, мастацтва?) 

8.2. Геаграфія матэрыяльнай культуры. Матэрыяльная культура народаў 

уключае прылады працы, жыллѐ, адзенне, ежу — усѐ, што неабходна для 

задавальнення матэрыяльных патрэбнасцей чалавека. З улікам асаблівасцей 

прыроднага асяроддзя чалавек на Зямлі будуе жыллѐ, харчуецца тымі прадуктамі, 

якія ў асноўным можна атрымаць у прыроднай зоне яго пражывання, апранаецца ў 

адпаведнасці з кліматычнымі ўмовамі. Матэрыяльная культура народаў з’яўляецца 

прыкладам адаптацыі жыцця людзей да прыродных умоў.  

Жыллё. Пра ўменне людзей прыстасоўвацца да прыродных умоў сведчаць 

дамы з бярвення ва ўмераных шыротах. Шчыліны паміж бярвѐнамі праканапачаны 

мохам і надзейна абараняюць ад маразоў. У Японіі з прычыны землетрасенняў дамы 

будуюць з рассоўнымі лѐгкімі сценамі, устойлівымі да ваганняў зямной кары (мал. 2). 

    

Хата — драўляны дом 

лясной зоны 

Мінка — традыцыйны 

японскі дом 

Юрта — складны дом 

жыхароў стэпавых 

раѐнаў Азіі 

Іглу — жыллѐ 

эскімосаў 

Мал. 2. Тыпы жылля розных народаў 

Адзенне. На адзенне людзей аказвае ўплыў навакольнае прыроднае асяроддзе. 

У гарачым цеплавым поясе ў многіх краінах Азіі і Афрыкі адзенне жанчын — гэта 

спадніца і блузка з лѐгкай тканіны. Большая частка мужчынскага насельніцтва арабскіх 
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У аснове харчавання ляжаць прадукты, прыгатаваныя з зерня. Еўропа і Азія — гэта вобласці, 

дзе спажываюць даволі шмат прадуктаў з пшаніцы і жыта (хлеб, здоба, крупы, макароны). 

Кукуруза (або маіс) з’яўляецца асноўнай збожжавай культурай у Амерыцы, а рыс пераважае ў 

рацыѐне харчавання насельніцтва Паўднѐвай, Усходняй і Паўднѐва-Усходняй Азіі. 

 

і афрыканскіх краін лічыць за лепшае насіць доўгія, да падлогі, шырокія кашулі. 

У Паўднѐвай і Паўднѐва-Усходняй Азіі распаўсюджаны зручныя для краін з такімі 

кліматычнымі ўмовамі нясшытыя формы адзення, якое захінаецца пад пояс, — сары. 

Халатападобнае адзенне лягло ў аснову сучаснага ўбрання кітайцаў і в’етнамцаў. 

У халодным цеплавым поясе ў насельніцтва тундры пераважае цѐплая глухая доўгая 

куртка з капюшонам (мал. 3). 

    

Індыйскае сары Кітайскі халат Арабская кашуля Глухая доўгая куртка 

эскімосаў 

Мал. 3. Адзенне розных народаў 

Адзенне адлюстроўвае нацыянальныя рысы, характар, тэмперамент народа, 

сферу яго дзейнасці. Народам уласцівы асаблівы варыянт касцюма з непаўторнымі 

дэталямі крою або арнаменту. 

Ежа. Асаблівасці харчавання людзей цесна звязаны з прыроднымі ўмовамі 

месцаў пражывання чалавека, спецыфікай вядзення сельскай гаспадаркі, рэлігійнымі 

і нацыянальнымі традыцыямі народаў. Раслінная ежа пераважае амаль ва ўсіх 

народаў свету. 

Амаль усюды, уключаючы Беларусь, распаўсюджаны стравы з гародніны, а 

таксама з бульбы (у краінах з умераным кліматам), з батату і маніѐку (у трапічных 

краінах). 

8.3. Геаграфія духоўнай культуры. Да духоўнай культуры (г. зн. звязанай з 

унутраным, маральным светам чалавека) адносяцца тыя каштоўнасці, якія створаны 

чалавекам для задавальнення духоўных патрэбнасцей. Гэта літаратура, тэатр, 

выяўленчае мастацтва, музыка, танцы, архітэктура і інш. Старажытныя грэкі так 
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Усѐ, што бачыць чалавек вакол сябе і што прыцягвае яго ўвагу, ѐн адлюстроўвае ў 

малюнках, песнях, танцах. Са старажытнасці да цяперашняга часу ў розных краінах 

захоўваюцца вусная народная творчасць, мастацкія промыслы (пляценне, ткацтва, ганчарства). 
 

 

сфармулявалі асаблівасці духоўнай культуры чалавецтва: ісціна — дабро — 

прыгажосць. Духоўная культура, гэтак жа як і матэрыяльная, цесна звязана з 

прыроднымі ўмовамі, гісторыяй народаў, іх этнічнымі асаблівасцямі, рэлігіяй. 

Аднак уплыў прыроднага асяроддзя на духоўную культуру выяўляецца ў меншай 

ступені, чым на матэрыяльную. Прырода падказвае вобразы для мастацкай 

творчасці, дае фізічны матэрыял, спрыяе або перашкаджае яе развіццю. 

Найвялікшымі помнікамі сусветнай пісьмовай культуры з’яўляюцца Біблія і 

Каран — Свяшчэннае Пісанне двух найбуйнейшых сусветных рэлігій — 

хрысціянства і ісламу. 

У розных раѐнах Зямлі развіваліся і змяняліся розныя архітэктурныя стылі. На 

іх фарміраванне ўплывалі рэлігійныя погляды, нацыянальныя асаблівасці, 

навакольнае асяроддзе. Напрыклад, у архітэктуры Еўропы доўгі час панавалі 

гатычны стыль і барока (мал. 4). Будынкі гатычных сабораў уражваюць ажурнасцю і 

лѐгкасцю, іх параўноўваюць з мураванымі карункамі. Яны часта выяўляюць 

рэлігійныя ідэі сваіх стваральнікаў. Стыль барока (з італьянскага «барока» — 

схільны да празмернасцей), які атрымаў шырокае распаўсюджванне ў Іспаніі, 

Германіі, Францыі, выяўляецца ў архітэктуры пышных палацаў і цэркваў з багаццем 

скульптур, жывапісу на сценах у Расіі, Беларусі. 

 

 

Мал. 4. Гатычны стыль — Міланскі кафедральны сабор (а); стыль барока — Сабор Святога Пятра 

ў Ватыкане (б) 

Архітэктура мячэцей, мінарэтаў у Індыі, шмат’ярусных будынкаў і храмаў у 

Бірме адлюстроўвае навакольную прыроду з выявамі сланоў, мудрагелістых раслін. 

а б 
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Сучасны Спіс аб’ектаў 

Сусветнай культурнай спадчыны 

ЮНЕСКА ўключае 1076 

аб’ектаў:  

835 — культурных,  

206 — прыродных, 

35 — змешанных. 

Ва ўсіх народаў свету распаўсюджана выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное 

мастацтва — стварэнне мастацкіх вырабаў, прызначаных для практычнага 

выкарыстання. Асабліва багатыя такімі промысламі краіны Азіі. У Японіі 

распаўсюджаны роспіс па фарфоры, у Індыі — чаканка па метале, у краінах 

Паўднѐва-Усходняй Азіі — дыванаткацтва. З мастацкіх промыслаў Беларусі вядомы 

пляценне з саломкі, ткацтва, мастацкая кераміка. 

Духоўная культура акумулюе ў сабе гісторыю народаў, звычаі і традыцыі, 

прыроду краін іх пражывання. Элементы матэрыяльнай і духоўнай культуры народаў 

розных краін аказваюць узаемны ўплыў, распаўсюджваюцца па ўсім свеце. 

8.4. Аб’екты Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. У 1972 годзе ЮНЕСКА 

(спецыялізаваная ўстанова Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, 

навукі і культуры) прыняла канвенцыю па ахове аб’ектаў культурнай і прыроднай 

спадчыны, якая ўступіла ў сілу ў 1975 годзе. Асноўная мэта канвенцыі: зрабіць 

унікальныя аб’екты або аб’екты, якія маюць культурную або экалагічную значнасць, 

створаныя чалавекам або прыродай, вядомымі ў свеце. Такім чынам, вырашалася 

задача абароны іх ад знішчэння пад уплывам прыродных працэсаў, напрыклад, 

землетрасенняў або антрапагенных фактараў (узброеных канфліктаў, 

бескантрольнага турызму). 

Аб’екты са Спіса Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА ўяўляюць шэдэўры 

чалавечага генія, прыродныя феномены прыгажосці і эстэтычнай важнасці. 

Аб’ектамі сусветнай культурнай спадчыны абвешчаны асобныя архітэктурныя 

збудаванні і ансамблі: Акропаль, саборы ў 

Ам’ене і Шартры, цэлыя гістарычныя цэнтры 

Санкт-Пецярбурга і Варшавы, Маскоўскі Крэмль 

з Чырвонай плошчай. У аб’екты культурнай 

спадчыны ўвайшлі цэлыя гарады (Бразіліа, 

Венецыя) і архітэктурныя запаведнікі 

(напрыклад, Дэльфы), а таксама нацыянальныя паркі (Вялікі Бар’ерны рыф, 

Елаўстонскі нацыянальны парк). 
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У 10 найбуйнейшых па колькасці ўнесеных у спіс аб’ектаў Сусветнай культурнай спадчыны 

дзяржаў уваходзяць: Італія (54), Кітай (53), Іспанія (47), Германія (45), Францыя (44), Індыя 

(37), Мексіка (35), Вялікабрытанія (31), Расія (28), ЗША (23). Камітэт па аб’ектах сусветнай 

культурнай спадчыны рэгулярна разглядае прэтэндэнтаў па іх уключэнню ў спіс. Так, 

напрыклад, ад Расіі прапанавана каля 25 новых культурных і прыродных аб’ектаў. На 

тэрыторыі Беларусі 4 аб’екты маюць статус ЮНЕСКА: Мірскі і Нясвіжскі замкі, нацыянальны 

парк «Белавежская пушча», Геадэзічная дуга Струвэ. 

 

 

 

    

Бразіліа Венецыя Вялікі Бар’ерны рыф Елаўстонскі 

нацыянальны парк 

Мал. 5. Аб’екты Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА 

Дзяржавы, на тэрыторыі якіх размешчаны аб’екты Сусветнай спадчыны 

ЮНЕСКА, бяруць на сябе адказнасць па іх захаванню. ЮНЕСКА са свайго боку з 

фонду сусветнай спадчыны вылучае сродкі для прыярытэтнага фінансавання і 

падтрымання іх у належным стане і развіцця міжнароднага турызму. Акрамя таго, 

ЮНЕСКА гарантуе захаванасць і цэласнасць аб’ектаў сусветнай спадчыны, 

павышае іх прэстыж, кантралюе іх стан. 

Абагульнім і запомнім. Матэрыяльная і духоўная культура народаў 

адлюстроўвае асаблівасці навакольнага асяроддзя розных рэгіѐнаў Зямлі. Яна 

збліжае розныя народы, дапамагае лепш разумець адзін аднаго ў вырашэнні важных 

міжнародных палітычных, эканамічных, экалагічных праблем чалавецтва. 

Унікальныя аб’екты сусветнай культуры ўнесены ў Спіс Сусветнай спадчыны 

ЮНЕСКА для іх захавання і развіцця турызму. 

Праверым сябе. 1. Назавіце старажытныя сусветныя цывілізацыі. 2. Якія сучасныя 

цывілізацыі характэрны для Еўропы? Амерыкі? 3. Прывядзіце прыклады элементаў матэрыяльнай 

і духоўнай культуры насельніцтва розных рэгіѐнаў Зямлі. 4. Пакажыце залежнасць матэрыяльнай 

культуры насельніцтва ад прыродных умоў. 5. Якія архітэктурныя стылі вы ведаеце? 

6. Ахарактарызуйце статус аб’ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. 7. Якія з аб’ектаў Сусветнай 

спадчыны ЮНЕСКА знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Выявіце ўплыў прыродных умоў на асаблівасці культуры на 

прыкладзе сваѐй мясцовасці. 2. Якія архітэктурныя стылі можна ўбачыць у будынках вашага 
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горада або горада, які знаходзіцца бліжэй да вас? абласнога цэнтра? 3. Прапануйце культурныя 

або прыродныя аб’екты вашай мясцовасці, якія прэтэндуюць, на вашу думку, для ўключэння іх у 

спіс аб’ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Растлумачце ваш выбар. 

Абмяркуем. Як вы разумееце выказванне «Усякае мастацтва ѐсць перайманне прыроды»? 

Для цікаўных. У якім рэгіѐне свету больш за ўсѐ аб’ектаў са Спіса Сусветнай спадчыны 

ЮНЕСКА і чаму? 

 


